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Împreună, SE POATE!: Campanie de donații
echipamente IT
ECOTIC, cu sprijinul APDETIC și Rotary Club București Continental, lansează o
campanie de colectare și ulterior donație echipamente IT. Campania se va desfășura în perioada 10 mai – 30 iulie 2017 și se adresează tuturor entităților care
doresc să predea echipamente IT.
Unul dintre principiile de baza ale unei societăți sustenabile este reutilizarea. În
sectorul IT, există un mare potențial de reorientare a echipamentelor – laptopuri,
unități centrale și monitoare – dinspre companiile care își înnoiesc periodic dotarile, către beneficiari care au acces mai greu la astfel de echipamente, dar care
au nevoie de soluții de digitalizare pentru a facilita accesul la educație.
În acest sens, pe
mai
7, ECOTIC dă startul unei campanii de colectare a
echipamentelor IT, campanie adresată tuturor entităților care doresc să predea
astfel de echipamente. Formularul online de înscriere este disponibil aici.
Toate laptopurile, unitățile și monitoarele colectate vor merge pe fluxul de recondiționare al partenerilor ECOTIC și ulterior vor fi donate, la nivel național,
către școli care nu dețin, în acest moment, astfel de echipamente.
Campania va funcționa în trei pași simpli:
 În primul rând, companiile care se vor înscrie în campanie vor primi documentele necesare scoaterii din gestiune a echipamentelor pe care le vor dona.
 În pasul doi, echipamentele donate vor fi recondiționate în condiții corecte.
 În pasul trei, echipamentele gata de reutilizare vor fi donate acolo unde este
cea mai mare nevoie de ele.
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EVENIMENTE
Horia Brenciu & HB Orchestra la Beluga Music & Cocktails București
Vineri, 12 mai 2017
Preț bilet: 50 lei
Horia Brenciu este un entertainer înnăscut care de-a lungul timpului a cucerit publicul din
postura de solist vocal, actor sau gazdă a unor emisiuni TV.
Mai multe detalii: https://www.infomusic.ro/agenda/horia-brenciu-concert-beluga-musiccocktails-mai-2017/

RO-Wine-The Wine Festival of Romania (Fratelli Studios, București)
Duminică, 21 mai 2017
Preț bilet: 50 lei
Festivalul care reunește vinurile de top românești, cunoscute în întreaga lume, cu sortimente
internaționale de prestigiu.
Mai multe detalii: http://romaniawinefestival.com/

Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară "GEORGE
GRIGORIU" Brăila, Ediția a XIII-a
26-28.05.2017
Festivalul concurs are drept scop promovarea muzicii uşoare
autentice, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea
valorilor interpretative în vederea plasării lor în elita muzicii
uşoare româneşti şi internaţionale.
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Un barbat si mai multe femei-Teatrul de Artă, București
Joi, 25 Mai 2017, 20:15
Preț bilet: 21-32 lei
Într-o societate în care bărbaţii încă se mai întreabă „ce-şi doresc
femeile”, Teatrul de Artă Bucureşti a descoperit secretul eternului
feminin: firea permanent schimbătoare a „sexului slab”.
Mai multe detalii: http://teatruldearta.ro/spectacol/un-barbat-simai-multe-femei/
Sursa imagine: http://metropotam.ro/evenimente/Un-barbat-si-mai-multefemei-event0127920088/
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